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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Bruno Leonardo Ferreira (NU-
CJU), Jamine Silva Batista (COJEF) e 
Pedro Macedo Lessa (Alagoinhas).
Amanhã: Cátia Maria Borges (15ª 
Vara), Marcos Augusto Ribeiro (NU-
CRE), Sandra Cardoso Figueiredo (Ex-
press Clean) e Thaís Giovanna Negrei-
ros (Turma Recursal).

Parabéns!!!

9ª Mostra Cinema 
e Direitos Humanos

Salvador é palco da 9ª Mostra Cinema 
e Direitos Humanos, que tem início hoje e 
se estende até o próximo dia 23, na Sala 
Walter da Silveira. As sessões possuem 
audiodescrição para os deficientes visuais.

Entre os filmes a serem exibidos, estão 
Que Bom te Ver Viva, Brava Gente Brasi-
leira, A Morte de Jaime Roldós, As Crian-
ças de Chocó, Rio Cigano, Cabra Marca-
do pra Morrer, O Mercado de Notícias, La 
Jaula de Oro, Setenta, A Vizinhança do 
Tigre, Ação Entre Amigos, Doces Poderes, 
Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Uma Lon-
ga Viagem, Cidadão Boilesen e outros.

A Programação completa pode ser 
acessada no endereço: www.mostracine-
maedireitoshumanos.sdh.gov.br/2014/
pt/?q=cidade/salvador-ba.

Execução fiscal federal 
na Justiça Estadual não 

será mais possível
A conversão da MP 651/14 em lei 

(13.043), publicada no dia 14/11, traz 
substancial mudança quanto às ações de 
execuções fiscais federais. 

A novel legislação revoga o inciso I do 
art. 15 da lei 5.010/66, segundo o qual, 
nas comarcas do interior onde não fun-
cionar vara da Justiça Federal, os juízes 
estaduais são competentes para proces-
sar e julgar os executivos fiscais da União 
e de suas autarquias, ajuizados contra 
devedores domiciliados nas respectivas 
comarcas. Contudo, as ações em anda-
mento continuam onde ajuizadas. 

Isso porque o art. 75 da lei 13.043 
estipula que a revogação do dispositivo 
da lei 5.010 não alcança as execuções 
fiscais da União e de suas autarquias e 
fundações públicas ajuizadas na Justiça 
Estadual antes da vigência da nova lei.

O TRF da 3ª Região entende que 
qualquer pessoa tem legitimidade para 
autorizar transplante de órgãos de com-
panheiro morto, desde que cumpridos os 
requisitos da união estável. Isso porque 
a Constituição Federal desautoriza qual-
quer forma de tratamento diferenciado 
do Estado ou particulares em razão de 
"origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação”. 

Na decisão, a desembargadora fede-
ral Mônica Nobre afirmou que a falta de 
regra expressa que dê ao companheiro 
homossexual a possibilidade de autorizar 
a remoção de órgãos do corpo do compa-
nheiro morto para transplante não impe-
de o reconhecimento do seu direito. Para 
ela, a União, como gestora do Sistema 
Nacional de Transplantes, deve consi-
derar o(a) companheiro(a) homossexual 
como legitimado a autorizar a remoção 
de órgãos para transplante. 

A União apelou da decisão de 1º grau 
alegando que a união homoafetiva não é 
reconhecida no Brasil, condição que, por 
si só, impediria ao companheiro autorizar 
tal doação, sendo necessária, nesses ca-
sos, a permissão de cônjuge ou parente 
do morto. Argumentou que a Constituição 
determina que a família tenha especial 
proteção do Estado e que esse dispositivo 
reconhece somente a relação entre o ho-
mem e a mulher como entidade familiar. 
Alegou também que o Poder Judiciário 
não pode exercer função legislativa para 
ampliar o alcance da Lei 9.434/97. 

O MPF, autor da ação, também ape-
lou ao TRF-3, com o objetivo de obrigar 

a União a editar ato administrativo que 
reproduza os termos da sentença de pri-
meiro grau. 

No relatório, a desembargadora Mô-
nica Nobre destacou que a questão já 
está pacificada no STF que declarou a 
aplicabilidade de regime de união estável 
às uniões entre pessoas do mesmo sexo, 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
4.227 e na Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental 132. 

Ela ressaltou a importância de ser 
observado o princípio constitucional que 
veda a adoção, por particulares ou pelo 
Estado, de comportamentos comissivos 
ou omissivos, que impliquem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação. 
Afirmou que o CNJ aprovou, em 2013, a 
Resolução 175, que impede que os car-
tórios se recusem a converter uniões es-
táveis homoafetivas em casamento civil. 

"Com isso, a união homoafetiva dei-
xou de ser considerada uma mera socie-
dade de fato e passou a ser reconhecida 
como uma entidade familiar. Os casais 
homossexuais passaram a ter os mesmos 
direitos dos casais heterossexuais em 
regime de união estável, como divisão 
de bens, pensão alimentícia em caso de 
separação, declaração em conjunto no 
imposto de renda, pensão e herança em 
caso de morte de um dos parceiros entre 
outros", explica o texto. 

A turma determinou que a União co-
municasse a decisão ao Sistema Nacio-
nal de Transplantes (Ministério da Saúde, 
Secretarias de Saúde e hospitais)

Justiça Federal decide que 
companheiro pode doar órgãos 

do parceiro homoafetivo falecido

Proposta do STJ amplia em 122% o número 
de desembargadores no TRF1 e ameaça 

o projeto de criação de novos TRFs
A aprovação pelo STJ de proposta de 

projeto de lei para ampliar o número de 
vagas para desembargadores nos cinco 
TRFs do país está gerando polêmica en-
tre entidades de classes do Judiciário. 

A Associação dos Juízes Federais de 
Minas Gerais decidiu por unanimidade 
que não vai apoiar a ampliação, antes 
que o STF julgue ação direta de incons-
titucionalidade que está inviabilizando a 
implantação de quatro TRFs, aprovada 
no Congresso em abril do ano passado, 
por meio de uma PEC, já promulgada. 

Na semana passada, os 33 ministros 
do STJ aprovaram, por unanimidade, 
proposta para ampliar a estrutura exis-

tente da Justiça Federal de 2ª instância 
sob a alegação da necessidade de desa-
fogar o Judiciário. Segundo o relator da 
proposta, ministro João Otávio Noronha, 
no TRF1 há juiz com até 40 mil proces-
sos que tem tramitando em sua vara. A 
previsão é de um gasto de R$ 325,45 
milhões. De acordo com o diretor da Aju-
femg, juiz Ricardo Rabelo, essa propos-
ta coloca a criação do tribunal de Minas 
em banho-maria, em razão do grande 
investimento para ampliação dos já exis-
tentes. Minas responde pela maioria de 
processos em andamento do TRF1, onde 
existem quase meio milhão de processo 
em tramitação.

A rejeição da Ajufemg à proposta 
ganhou reforço também da Associação 
Nacional dos Procuradores da Repúbli-
ca. O presidente da entidade, procurador 
Alexandre Camacho, concorda que não 

haverá ampliação de vagas nos TRFs e 
ainda a criação das quatro novas estrutu-
ras já prevista. "É uma coisa ou outra. A 
medida é momentaneamente bem-vinda 
em razão da situação caótica da Justiça 
Federal, mas a ideia de uma estrutura 
própria vai fazer com que se opere a 
prestação jurisdicional com maior rapi-
dez", disse Camacho. 

Para tentar barrar o avanço da propos-
ta do STJ, que ainda precisa ser aprova-
da pelo CNJ, a Associação dos Juízes Fe-
derais de Minas traçou duas estratégias: 
uma no STF para demonstrar a neces-
sidade de julgamento imediato da ADI, 
outra no Congresso, para convencer os 
parlamentares da ineficácia do projeto de 
lei. "Vamos procurar cada um dos depu-
tados, especialmente os de Minas, para 
mostrar que essa medida é um afronta à 
PEC já aprovada." 

Consulta pública para
 ouvir a sociedade sobre 

a atuação do MPF/BA
O Ministério Público Federal na Bahia 

realiza, amanhã, 20/11, das 14h as 18h, 
consulta pública para ouvir opiniões e con-
tribuições relativas à atuação do órgão. O 
evento vai reunir cidadãos e representan-
tes da sociedade civil, de entidades pú-
blicas e privadas e de organizações não-
-governamentais para identificar temas 
importantes em que o MPF deve atuar. 

A consulta é aberta ao público, sem 
necessidade de inscrição e será realiza-
da no auditório da sede do MPF/BA, na 
Rua Ivonne Silveira, 243 – Doron

Durante a consulta pública, o cida-
dão e os representantes de setores es-
pecializados da sociedade poderão fazer 
perguntas aos procuradores da Repú-
blica que estarão presentes, além de 
encaminhar propostas de melhoria dos 
trabalhos do MPF. 

Entre os temas em que o MPF atua e 
que podem ser objeto de avaliações na 
consulta pública estão cidadania, acom-
panhamento de políticas públicas, cum-
primento das leis, combate à corrupção 
e ao crime organizado, direitos do con-
sumidor e ordem econômica, proteção 
ao meio ambiente, defesa dos patrimô-
nios cultural, público e social, e garantia 
dos direitos das populações indígenas, 
de comunidades tradicionais e de outras 
minorias.


